
 

 
EINDE 
HUURCONTRACT 
 

 Spinnenwebben verwijderen 

 Vloer reinigen met water en een  

           schoonmaakmiddel 

 Tegels in de keuken en badkamer poetsen 

 Kastjes in de keuken en badkamer reinigen, 

binnen–en buitenkant 

 Dampkap ontvetten en filter vervangen 

 Kookfornuis, oven en koelkast grondig  

          reinigen 

 Lavabo’s, spoelbak, bad, douche, gootsteen 

ontkalken en reinigen 

 Kranen ontkalken 

 Ramen poetsen, binnen- en buitenkant  

 Spiegels poetsen 

 Stopcontacten, schakelaars en plinten  

          afvegen met een vochtige doek 

 Wc grondig reinigen, binnen–en buitenkant 

 Tuin : gras maaien en onkruid verwijderen 

 Onderhoudsattest van de verwarmingsketel 

*         …….. 

 

 

T: 016/82 34 33 
info@svkwoonregt.be 
www.svkwoonregt.be 

Voor meer informatie: 
 

SVK WoonregT vzw 
Kabbeekvest 110 bus 3  
3300 Tienen 
 

(Sociaal Huis —1ste verdieping) 
 

Wat wij verwachten 

V.U.                                                     
L. Vandenbosch                                          
Coördinator                                          
juli 2018 

Huren in                              

Tienen, Boutersem, Geetbets, 

Hoegaarden, Kortenaken,              

Landen, Linter en Zoutleeuw. 

Zonder afspraak in Tienen:  
op dinsdag & donderdag 
van 9u00 tot 12u00 
 
Andere momenten en locaties        
op afspraak. 

Telefonisch bereikbaar : 
Maandag  - Vrijdag  
van   9u00 tot 12u00 en  
van 13u00 tot 16u00 

OPENINGSUREN: 



Opzeg door de huurder 

 
*Omdat u een woning kreeg toegewezen van de  
huisvestingsmaatschappij, 
*Omdat u een woning heeft gekocht, 
*Omdat u verhuist naar een privéhuurwoning, ... 
 
De opzegtermijn bedraagt altijd 3 maanden en  
begint te lopen op de eerste dag van de maand  
volgend op de maand waarin je de opzeg geeft. 
Bijvoorbeeld, je meldt je verhuis op 3 april,  
of op 25 april… de opzegperiode start op 1 mei en ein-
digt op 31 juli. 
De opzeg moet schriftelijk én aangetekend gebeuren, 
maar u mag hiervoor ook langskomen op kantoor. 
 

*Omdat u niet voldoet aan de huurdersverplichtingen 
  (m.a.w. 3 negatieve evaluaties omwille van ernstige    
   en blijvende tekortkomingen) : 
   de opzegtermijn bedraagt 3 maanden. 
 
*Omdat het hoofdhuurcontract (=contract tussen  
  eigenaar en SVK) wordt stopgezet : 
  de opzegtermijn bedraagt 6 maanden. 
 
 
 

 
Tijdens de opzegtermijn moet nog huur betaald  
worden. 
 
Indien u opnieuw een woning wenst te huren via het 
SVK, moet u zich opnieuw laten inschrijven op de 
wachtlijst. 
Opgelet : in geval van ernstige en blijvende tekortko-
mingen als huurder, kan het SVK bijkomende  
maatregelen opleggen of een woning weigeren. 

De huurwaarborg zal worden gebruikt voor het  
vereffenen van eventuele huurschade en  
achterstallige betalingen.  Indien dit niet voldoende 
is, wordt een afbetalingsplan gemaakt. 
 

 
Indien de woning niet leeg is op het einde van de 
opzegperiode en/of u heeft de woning niet verlaten, 
zal een bezettingsvergoeding worden aangerekend. 
Deze wordt berekend op basis van het aantal dagen 
dat u de woning “bezet”. 
 
Indien de woning niet onmiddellijk opnieuw kan 
verhuurd worden omwille van huurschade en onze 
klusploeg nog herstellingswerken moet uitvoeren, zal 
er een wederverhuringsvergoeding worden  
aangerekend.  Deze wordt  berekend op basis van 
het aantal dagen/weken/maanden van leegstand. 
 
 
Indien er geen akkoord kan bereikt worden over de 
schade-afrekening, of indien er schulden zijn én er 
geen afbetalingsplan kan overeengekomen worden, 
zal het SVK een juridische procedure opstarten. 
 

 

Waarborg 

Opzeg door het SVK 

 

Op het moment van de eindplaatsbeschrijving  
verwachten we dat de woning volledig leeg en gepoetst is. 
Een gedetailleerd overzicht van wat wij  
verwachten, vindt u op de achterzijde van deze folder.  
Eventueel kunnen onze medewerkers dit op voorhand 
ter plaatse komen toelichten. 
 
Eventuele huurschade wordt bepaald op basis van de 
plaatsbeschrijving die bij het begin van het huurcontract 
werd gemaakt.  Aan de hand van de herstellingslijst 
wordt de schadeafrekening gemaakt. Eén van onze  
medewerkers zal dit met u bespreken. 
Voor schade veroorzaakt door slijtage bent u niet  
aansprakelijk.    
De schadeafrekening moet door u worden ondertekend. 
 
We nemen de meterstanden van water, gas en  
elektriciteit op.  De overnamedocumenten zullen  
worden ingevuld. U moet zelf het contract stopzetten bij 
uw leverancier.  U zal dan van hen een afrekening  
ontvangen. 
 
U overhandigt alle sleutels aan onze medewerker.  Indien  
het aantal sleutels niet meer overeenstemt met het  
oorspronkelijke aantal, zullen deze in 2 exemplaren  
worden bijgemaakt op uw kosten. 

Vergoeding 

Huurbetaling 

Eindplaatsbeschrijving 


